نظریه عدالت والیی در حوزه عدالت بین نسلی
(رهیافت هایی برای صندوق توسعه ملی)
علیرضا توکلی
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چکیده
در اندیشه اسالمی ،عدالت در صدر هدفهای اوّلیّهی همهی بعثت های الهی است و عدل ،اصیل ترین اصل تکو ینی و
تشریعی و گسترده ترین ارزش الهی و انسانی است؛ برای اقامه عدل و عینیت بخشی به عدالت فوردی و ممعوی ،الزم
است مبنای محکم و حجت آوری از مفه م و ماهیت عدالت و چگ نگی اقامه آن ارائه کرد که بت اند مبنای عمل مردم
به ویژه مسلمان و م منان قرار گیرد .انگیزه فطری مردم ،برقراری عدل است و این انگیزه درونی با پی نود والیوت بوین
مردم و امام عادل به انگیزه و اراده ممعی (پیشرفت) تبدیل می ش د.
به دلیل این رابطه مستحکم والیت با اقامه عدل ،نظریه عدالت در این مقاله به عدالت والیی متصف شده است و موی-
ت ان گفت پایۀ تمدن اسالمی ،نظریه عدالت والیی است.
یکی از ارکان نظریه عدالت والیی ،نظام های عادالنه در اداره ام ر مامعه است که به پنج ح زه نظام عودالت سیاسوی،
نظام عدالت امتماعی ،نظام عدالت اقتصادی ،نظام مبران حق ق از دسوت رفتوه (عودالت ترمیموی و قیوایی) و نظوام
عدالت بین نسلی تقسیم می ش د.
این مقاله با مرور ادبیات ،عدالت بین نسلی را در چهار شاخه "حق ق بین نسلی"" ،محیط زیست سالم"" ،زیرسواخت
های تمدنی" ،و "فرهنگ و تربیت بین نسلی" تبیین می نماید و با ت مه به این تبیین ،پیشنهاداتی برای صندوق ت سعه
ملی ،ارائه می نماید.
کلیدواژه ها :عدالت والیی ،عدالت بین نسلی ،صندوق ت سعه ملی

 .1عضو هیات موسس اندیشگاه طراحی و اقامه عدل tavakoli3@chmail.ir

مقدمه

عدالت در ط ل تاریخ هم اره یکی از دغدغه های اساسی بشر در سنت هوا و مکتوه هوای مختلوف بو ده و
نظریه پردازان و متفکران بیشماری را به کنکاش دربارۀ مفه م و معیارهای عدالت واداشته اسوت( .زری بوا،،
ناسخیان ،سعیدی)1394 ،
بر اساس آم زه های قرآنی ،فرستادن پیامبران با دالیل روشن و نازل کردن کتاب الهی و میزان برای ایون بو ده
است که مردم به اقامه عدل و قسط بپردازند( .س ره حدید ،آیه  )25بنوابراین در اندیشوه اسوالمی ،عودالت در
صدر هدفهای اوّلیّهی همهی بعثت های الهی است و عدل ،اصیل ترین اصول تکو ینی و تشوریعی و گسوترده
ترین ارزش الهی و انسانی است؛ برای اقامه عدل و عینیت بخشی به عدالت فردی و ممعی ،الزم است مبنای
محکم و حجت آوری از مفه م و ماهیت عدالت و چگ نگی اقامه آن ارائه کرد که بت اند مبنای عمل مردم بوه
ویژه مسلمان و م منان قرار گیرد .انگیزه فطری مردم ،برقراری عدل است و این انگیزه درونی با پی ند والیوت
بین مردم و امام عادل به انگیزه و اراده ممعی (پیشرفت) تبدیل می ش د .به دلیل این رابطه مسوتحکم والیوت
با اقامه عدل ،نظریه عدالت والیی شکل گرفته است و می ت ان گفت پایۀ تمدن اسالمی ،نظریه عدالت والیوی
است
این مقاله با مرور ادبیات ،عدالت بین نسلی را در چهار شاخه "حق ق بین نسلی" " ،محویط زیسوت سوالم"،
"زیرساخت های تمدنی" ،و "فرهنگ و تربیت بین نسلی" تبیین می نماید و با ت مه به این تبیین ،پیشنهاداتی
برای صندوق ت سعه ملی ،ارائه می نماید.
 .1نظریه عدالت والیی

در مقاله نظریه عدالت والیی و مکته طراحی نظام عادالنه سه ساحت عدل به مثابه فیویلت اخالقوی انسوان،
روش تعامالت امتماعی و مبران حق ق از دست رفته ،ارائه شده است( .ت کلی و زریبا)1399 ،،
در یک نگاه مامع تر ،می ت ان عدالت را به دو بعد فردی و ممعی تفسیم کرد .عدالت فردی سه سواحت
زیر را در بر می گیرد:
 اعتقادات/ایمان/بینش :شناخت وم د آن چنان که هست و بواور بوه ارزش هوای الهوی مانندت حیود،
نب ت ،عدالت ،امامت و معاد
 شخصیت/اخالق/منش :این ساحت از عدل را می ت ان به بخش های زیر تقسیم کرد:
 oانصا :،حق دیگران را دیدن و در عمل پذیرفتن (حتی در شرایط تعارض با نفع خ د)
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 oاعتدال در سه ق ه وهمیه (حکمت) ،شه یه (عفت) و غیبیه (شجاعت)
 oت ازن در تامین نیازها :نیازهای انسان را می ت ان به بخش های زیر تقسیم کرد:
 نیازهای مسمی :خ راک ،پ شاک ،سالمت ،مسکن ،ازدواج
 نیازهای روانی :آرامش و امنیت
 نیازهای امتماعی :احترام و تعلق ،م فقیت و رضایت
 نیازهای روحی :خ دشک فایی معن ی
 oرعایت حق ق (حق خدا ،حق مردم ،حق خ د و حق طبیعت)
 رفتار/حرکت عادالنه فردی /کنش :این ساحت از عدل را می ت ان به بخش های زیر تقسیم کرد:
 oمبدا حرکت :معرفت نفس
 oمهت حرکت :عب دیت (بندگی خدا)
 oامکان حرکت :حریت (آزادی و آزادگی)
 oمسیر حرکت :صراط مستقیم
 oغایت حرکت :لقای پروردگار
 oمنابع حرکت :امکانات
 oانگیزه حرکت :صبر
 oشناخت حرکت :یقین
 oچگ نگی حرکت :عدل
 oانجام حرکت :مهاد
در شکل ،1شاخه های هریک ار سه ساحت ف ق ،بیان شده است.

شکل :1فرد عادل :ساحت های ایمان ،اخالق ،حرکت عادالنه فردی

عدالت در بعد ممعی نیز سه ساحت زیر را در بر می گیرد:
 روش عادالنه تعامالت امتماعی :این ساحت از عدل را می ت ان به بخش های زیر تقسیم کرد:
 oاعتقاد به گفتمان عدالت ،عقالنیت و معن یت :عقالنیت فهم درست از طراحی و اقاموه عودل،
ایجاد می کند و معن یت ،زمینه را برای پذیرش حق و عدل فراهم می کند.
 oق اعد عادالنه :همه ما مساوی ب دن به معنی عادالنه ب دن نیست ولی در طراحی عودل بایود
از مساوی شروع کرد نه تفاوت .عقالنیوت راهنماسوت و نشوان موی دهود در چوه شورایطی،
مساوی ،یا متناسه و مت ازن یا مکمل ،مبنای عدالت است .به عن ان مثال یک معلوم بایود در
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ابتدا فرض کند به همه نمره بیست می دهد (که البته عادالنه نیست) و مبنای تفواوت عادالنوه
را بر یادگیری دانش آم زان بگذارد و برای میزان این تفاوت از ابوزار سونجش اسوتاندارد کوه
س االت مت ازن از همه مطاله یادگیری است استفاده کند .در م اردی مانند تشوکیل خوان اده
یا تشکیل تیم های سازمانی ،مبنا نه مساوی است و نه متناسه بلکه زن و شو هر نسوبت بوه
هم و اعیای تیم نیز باید مکمل همدیگر باشند .بنوابراین معیارهوای ق اعود عادالنوه عبوارت
است از:
 مساوی  -مبنای طراحی
 متناسه  -معیار ،میزان ،ابزار سنجش
 مکمل
 oساختار مت ازن و متناسه
 oفرآیندهای منصفانه (ذی حقان و رعایت حق ق آنها)
 oشایستگی و صالحیت مدیران
 oابزار و سامانه کارآمد با اطالعات صحیح و کامل
 نظام های عادالنه در اداره مامعه :این ساحت از عدل را می ت ان به ح زه های زیر تقسیم کرد:
 oنظام عدالت سیاسی
 oنظام عدالت امتماعی
 oنظام عدالت اقتصادی
 oنظام مبران حق ق از دست رفته
 oنظام عدالت بین نسلی
 پیشرفت عادالنه جامعه در نظام والیی :این ساحت از عدل را می ت ان به بخش هوای زیور تقسویم
کرد:
 oامام  -ولی فقیه
 هدایت کننده امت در مسیر الهی
 ویژگی ها
 فقاهت
 عدالت

 کفایت رهبری (شجاع ،مدیر و مدبر)
 معیار بهترین کارها
 نزدیکترین به حق /متعادل ترین در حق ق
 فراگیرترین در عدل
 گسترده ترین در رضایت عامه مردم (رعیت :به حق خ د قانع هسوتند و
زیاده خ اه نیستند)
 oامت  -مردم
 افق :تمدن ن ین اسالمی
 رسالت :سبک زندگی عادالنه
 تدبیر :عدالت در دولت ،کارگزاران ،سازمان ها ،شرکت ها و اصنا،
 oوالیت /پی ند بین امام و امت
 نظام حق ق و تکالیف
 شک فایی استعدادها و ظرفیت ها
در شکل ،2عدالت در بعد ممعی ترسیم شده است.
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شکل :2جمع عادل :ساحت های روش عادالنه تعامالت اجتماعی ،نظام های عادالنه و قوام یافته در اداره جامعه و پیشرفت عادالنه در نظام والیی

 .2توسعه پایدار و عدالت بین نسلی

متداول ترین تعریف ت سعه پایدار را کمیسی ن مهانی محیط زیست و ت سعه در سال  1987ارائه داده
است" :ت سعه ای که نیازمندی های حاضر را بدون لطمه زدن به ت انایی نسل های آتی در تامین نیازهای
خ د ،برآورده می سازد")WCDE,1987,P:43( .
محققان ح زه ت سعه پایدار ،عدالت نسلی را مهمترین عامل تحقق آن دانسته اند .به عن ان نم نه ت راس
و ب یس در سال  1998نشان داده اند که در سطح مهان ،کش رهای با یک ت زیع درآمد برابرتر ،آزادی
های مدنی و حق ق امتماعی بیشتر و سطح س اد بیشتر ،تمایل به کیفیت باالتری از محیط زیست دارند.
م هبت های طبیعی به همه نسل ها تعلق دارند و هر نسل باید منابع ،آب و ه ا و خاک را بدون
آل دگی ،برای نسل بعد باقی بگذارد (فراهانی فرد)126 :1386 ،
هر نسلی م ظف به واگذاری م یراث های ارزشمند و از آن ممله طبیعت سالم و زمین پربار برای نسل
بعدی خ یش است ...اما حقیقت این است که ما اکن ن در م قعیت وارونه ای به سر می بریم :مخارج و
هزینه های درمانی ،کسری صندوق های بازنشستگی ،وام ها و بدهی های ملی ،سیر فزاینده ای را نشان
می دهند .از س رمایه گذاری در بخش های آینده ساز آم زش و پرورش و صنایع پایه ای کاسته می ش د.
چنین وضعی درباره نسل های آینده به ط ر کامل غیر مسئ النه و ناعادالنه عمل می کند( .فراهانی فرد به
نقل از ه فه)126 :1386 ،
ن یسنده با مرور مقاالت عدالت بین نسلی ،این ح زه را به چهار شاخه زیر تقسیم می کند:
 حق ق بین نسلی
 محیط زیست سالم
 زیرساخت های تمدنی
 فرهنگ و تربیت بین نسلی
 .3حقوق بین نسلی

مطابق مهان بینی اسالمی ،مهان هدفمند ب ده و نعمت های خداوند در ایون مهوان ،وسویله رسویدن بوه
کمال مطل بی است که برایش در نظر گرفته شده است .اعتقاد به خداوند و عالم آخرت ،تاثیر فراوانی در
اعمال انسان گذاشته و زمینه فساد و تباهی در زمین و ظلم در حوق دیگوران را از بوین موی بورد .چنوین
انسانی که خدای خ د را قادر و ناظر در همه لحظات زندگی خ د دانسته و ضمن اعتقاد به عالم آخورت

به ارزشمندی دنیا نیز معتقد است و رستگاری خ د را در این دنیا مسوتج موی کنود ،هیهگواه درصودد
تخریه نعمت های خدادادی بر نیامده و آن را در انحصار خ د قرار نمی دهد( .فراهانی فرد)1389 ،
مبتنی بر این دیدگاه می ت ان حق ق بین نسلی را چنین برشمرد:
 حق بهره مندی مت ازن همه نسل ها از منابع طبیعی پایان پذیر و محیط زیست سالم
 حق تعادل بین ت سعه حال و تامین نیازها و منافع نسل حاضر با تامین نیازها و منافع نسل هوای
آینده
 حق برخ رداری نسل های بعدی از فرهنگ و تربیت عادالنه
 حق برخ رداری نسل های بعدی از زیرساخت های تمدنی
در حق ق بین الملل ،محیط زیست و بسیاری از معاهدات در این ح زه ،عنصر زموان بوه عنو ان یکوی از
م لفه های حق ق نسلی به شمار می رود .اما به دلیل مبهم ب دن مفه م نسول و زموان منودی در عودالت بوین
نسلی ،همهنین عدم سازگاری آن با سیاست های راهبردی محیط زیستی دولت ها ،اصل عودالت بوین نسولی
هن ز نت انسته است مایگاه یک قاعده بین المللی مستقر در حق ق بوین الملول محویط زیسوت م مو د را بوه
دست آورد( .محبی و فیض اللهی)1395 ،
 .4محیط زیست سالم

منابع طبیعی به دو بخش پایان پذیر و تجدید پذیر تقسیم می ش ند .منابعی ماننود نفوت و گواز و معودن
هایی مانند معادن اورانیم از م ارد پایان پذیر هستند که برای استفاده از آنها ترتیه زیر پیشنهاد می ش د:
 نسل حاضر باید تالش کند از منابع پایان ناپذیر در حداقل ،استفاده کند و سهم نسل های بعودی
را باقی گذارد.
 نسل حاضر باید تالش کند که استفاده از منابع پایان پذیر را تبدیل به منابع تجدیدپذیر کند ماننود
استفاده از خ درو برقی به مای خ دروی بنزین س ز و استفاده از نیروگاه خ رشویدی بوه موای
نیروگاه گازی
 نسل حاضر باید بخش حداقلی که از منابع پایان پوذیر را مصور ،موی کنود ،تبودیل بوه سورمایه
گذاری های بلند مدت کند که بت اند به عن ان دارایی به نسل های بعدی انتقوال پیودا کنود ماننود
صر ،درآمدهای نفت برای ساخت راه آهن که می ت اند ایران را تبدیل به چهارراه حمل و نقول
ترکیبی (کشتی ،راه آهن و تریلی) به ویژه از مبدا چین به مقصد اروپا کند.
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بنابراین برای اقامه عدل الزم است که مصر ،سرمایه های بوه دسوت آموده از منوابع پایوان پوذیر ،در
حفظ و نگهداری محیط زیست (شامل آب ،ه ا و خاک) و ح زه های زیرساخت تمدنی و فرهنگ و
تربیت بین نسلی باشد.
دیدگاه متعادل در استفاده از منابع تجدیدپذیر این است که نرخ ت لیود و افوزایش آنهوا بویش از نورخ
مصر ،باشد تا ضمن برخ رداری نسل فعلی از م هبت های این نعمت ها ،نسل هوای آینوده نیوز از
آنان محروم نش ند .استفاده بی حد و بی حساب می ت اند این منابع را به منابع پایان پذیر تبدیل کنود.
(فراهانی فرد)1386 ،
در مقاله معیارهای ت زیع عادالنه منابع طبیعی تجدیدناپوذیر در اقتصواد اسوالمی؛ (المو ردی ،رضوایی و

حسین زاده )1393 ،چهار اصل زیر در این ح زه بیان شده است( :شکل )3
 اصل حفظ ثروت و نیاز
 اصل رفع فقر و عدم تبعیض در ت زیع فرصت ها
 اصل ت ازن امتماعی
 اصل برقراری مساوات

شکل :3اص ل ت زیع عادالنه منابع طبیعی تجدیدناپذیر در اقتصاد اسالمی
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 .5زیرساخت های تمدنی

واژه تمدُّن از ماده «مَدَنَ بالمکان» به معنای اقامت گُزیدن در مایی گرفته شده است (مو هری1376 ،
ق ،ج .)2201 :6شهر را از آن مهت مدینه گ یند که مردم ،آن را به عنو ان مکوانی بورای زنودگی خو د
برمی-گزینند .بر همین اساس این کلمه به معنای حسن معاشرت است (مان احمدی.)24 :1386،
مؤلف کتاب «التحقیق» واژه «مدن» را مأخ ذ از لغت عبری و سریانی و واژه مدین و مدینوه را مشوتق
از ماده «دین» و به معنای پذیرش و خی ع در برابر برنامهها ،ق انین و مقررات دانسته است (مصوطف ی،
ج  .)55 :1360 ،11م لف کتاب تاریخ و تمدن ملک مهدوی ،تاریخ از ابتدای حب ط آدم علیه السوالم توا
عصر حاضر را تقابل دو تمدن شیطانی و تمدن الهی می داند و ملک را مناسوه تورین واژه قرآنوی بورای
تمدن می داند (همای ن)1390 ،
در بررسی آیات قرآن و روایات در ح زه تمدن از واژه های حیر ،مدن ،مدینه و ملک نام برده شوده
است .در اندیشوه امام خامنه ای ،آنهه تمدن را پدید می آورد معار ،زندگی سواز است و اسوالم ثابوت
کرده است ظرفیت آن را داردکه امت خ د را به اعتالی مدنی وعلمی وعزت و قدرت سیاسی برساند:
«نخستین فرآوردهى سیاسى انسانى اسالم ،امّت اسالمى است که از مدینه النّبى آغاز شد و به صو رتى
حیرتآور و افسانه وار ،قدم در راه رشد کمّى و کیفى نهاد .هن ز نیم قرن از والدت این پدیودهى مبوارک
نگذشته ب د که نزدیک به نیمى از تمامى قلمرو سه تمدّن بزرگ باستانىِ همسایهى خ د ،یعنى ایوران ،رم
و مصر را درن ردید و یک قرن پس از آن ،تمدّنى درخشان و حکو متى عزیوز و مقتودر در مرکوز مهوان
پدید آورد که از شرق به دی ار چین و از س ى دیگر به س احل اقیان س اطلس و از شومال توا اسوتپهاى
سیبرى و از من ب تا من ب اقیان س هند مىرسید .قرنهاى س م و چهارم هجرى و پس از آن ،مزیّن بوه
تمدّنى آنچنان مشعشع است که پس از هزار سال ،هن ز برکات علمى و فرهنگى آن را در مدنیّت کنو نى
مهان ،مىت ان بهوض ح دید.
اگرچه م رّخان غربى به هنگام حکایت تاریخ علم و تمدّن ،این رستاخیز عظیم و بىسوابقهى علوم و
فرهنگ و تمدّن را یکسره در ب تهى اممال و اهمال مىنهند و سرگذشت علم را از ی نوان و رم باسوتان،
یکسره به رنسانس متصل مىکنند! گ یى علم و تمدّن ،هزار سال مرده بو د و یکبواره در رنسوانس ت لّود
یافت! لیکن حقیقت آن است که قرون وسوطى ،فقوط بوراى غورب و اروپوا دوران تواریکى و مهالوت و

وحشت ب د ،ولى براى دنیاى اسالم با گسترهاى چندین برابر اروپا یعنى از اندلس تا چین دوران تشعشوع
و بیدارى و عروج علمى شمرده مىشد.
غرض از این یادآورى ،تفاخر به گذشته نیست .غرضِ یادآورى این حقیقت است که آنهوه آن تمودّن
را پدید آورد یعنى اسالم و معار ،زندگىساز آن هماکن ن نیز در اختیار ماست ...اسالم ثابت کرده اسوت
ظرفیت آن را دارد که امّت خ د را به اعتالى مدنى و علموى و عوزّت و قودرت سیاسوى برسواند»( .اموام
خامنه ای ،بیانات در هشتمین امالس سران کش رهاى اسالمى؛ )1376 /09 /18
از این مفه م برداشت می ش د که تمدن محص ل فکر ،معار ،و فرهنگ است .رهبور معظوم انقوالب
اسالمی در تبیین مفه م تمدن و ارتباط آن با تدین می فرماید « :تمدّن ،یعنی زندگی ت أم با نظم علمی ،با
تجربیات خ ب زندگی ،استفاده از پیشرفتهای زندگی ،و تدیّن یعنی مهت درسوت در زنودگی داشوتن -
مهت عدل ،انصا ،،صفا ،صداقت و رو به طر ،خدا  -اینها با هم چه منافاتی دارند؟ انسان می ت اند بوا
این مهت گیری ،آنط ر زندگی کند؛ کما اینکه خیلی از دانشمندان و متفکّرین ما متودیّن ب دنود»( .اموام
خامنه ای ،گفت و شن د با گروهى از م انان و ن م انان)1376 /11 /14 ،
با هد ،ارائه یک تعریف مامع برای «تمدن» ،در پنل خبرگی ،تعریف ذیل م رد امماع قرار گرفت:
« تمدن ،ظه ر و بروز فراگیر ،نظام مند و نهادینه شده یک فرهنگ خاص در سبک زندگی ،تعوامالت
و ابزارها است به گ نه ای که ابعاد مختلف نیازهای فردی و امتماعی را پ شش دهد».
با ت مه به م ارد بیان شده ،ایران ظرفیت ایجواد تمودن نو ین اسوالمی را دارد« .تمودن سوازی نو ین
اسالمی ،فرآیند تدریجی و تکاملی پیشرفت همه مانبه بخش های سخت افوزاری و نورم افوزاری تمودن
است که با مراحل انقالب اسالمی و نظام اسالمی آغاز شده و با تحقق دولت اسالمی و مامعه اسالمی به
تمدن ن ین اسالمی می رسد .در هر مرحله ،چرخه انگیزش و گفتمان سازی ،شناخت و معرفوت افزایوی،
طراحی و برنامه ریزی و پیاده سازی و ارزیابی ،تکرار می ش د»
با ت مه به م ارد ف ق ،یکی از م ارد عادالنه برای مصر ،سرمایه های به دست آموده از منوابع پایوان
پذیر ،ح زه زیرساخت های تمدنی است .شاید بت ان گفت در این ح زه ،بهترین منبعوی کوه منوافع بوین
نسلی را تامین می کند سرمایه گذاری در ح زه علم و فناوری باشد( .فراهانی فرد)1386 ،

12
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یکی از اولین تعاریف نسبتاً مامع از فرهنگ در سال  1871ت سط تیل ر ارایه شوده اسوت( .هموای ن،
 :) 1385فرهنگ عبارت است از مجم عه پیهیده ای از عل م ،دانش ها ،هنرها ،افکار ،اعتقادات ،قو انین و
مقررات ،آداب و رس م ،سنت ها و به ط ر خالصه کلیه آم خته ها و عاداتی کوه یوک انسوان بوه عنو ان
عی مامعه اخذ می کند.
فرهنگ دارای کارکردهای ویژه ای است و آن را «اخالق انسان» نامیده اند .فرهنگ مشخص می کنود
که خان اده چه ساختی باید داشته باشد؛ فرهنگ ضوابطه هوایی در مهوت امتمواعی کوردن و مراقبوت از
فرزندان برقرار می کند :چه وقت ک دکان را باید از شیر گرفت ،چگ نه باید آنها را پرورش داد و توا چوه
حد باید به آنها استقالل بخشید .فرهنگ به وم د آورنده نظام آم زشی اسوت و مشوخص موی کنود کوه
ک دک چه باید بداند و چه باید انجام بدهد .فرهنگ فراهم آورنده ارزش ها است تا ک دک صحیح وغلط
را تشخیص دهد و بت اند در آینده هد ،هایی برای خ د برگزیند .فرهنگ و تربیت چیزی است که:
 از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد.
 حالت انباشته دارد.
 از محلی به محل دیگر می رود.
 در انتخاب های انسان ،نقش اصلی را ایفا می کند.
با ت مه به م ارد ف ق ،یکی از م ارد عادالنه برای مصر ،سرمایه های به دست آمده از منابع پایان پوذیر،
ح زه فرهنگ و تربیت بین نسلی است .بدیهی است که در تربیت بین نسلی باید مهوت گیوری ،تربیوت
انسان عادل باشد که ویژگی های فرد عادل در بخش اول این مقاله (نظریه عدالت والیی) بیان شد.
 .7صندوق توسعه ملی

مشاهده آثار منفی بهرهبرداری از منابع نفت و گاز ،م مه بروز تح الت و اتخاذ سیاستهایی در
کش رهای صادرکننده نفت شد .یکی از این تح الت در نیم قرن گذشته تأسیس صندوقهای ثروت ملی
در بیشتر کش رهای نفتی ب د .یکی از دالیل مهم در تشکیل این صندوقها ،استفاده بهینه از منابع نفت و
گاز در راستای ت سعه اقتصادی و برقراری عدالت ت زیعی و بیننسلی در کش رها ب ده است( .معتمدی،
 .)3 :1389در ایران صندوق ت سعه ملی در سال  1389مبتنی بر سیاست های ابالغی برنامه پنجم ت سعه
از س ی مقام معظم رهبری – تغییر نگاه درآمدهای مازاد ارزی ،از تامین ب دمه به فعالیت ها و سرمایه
گذاری های م لد و زاینده اقتصادی  -شکل گرفت.

به نظر می رسد الزم است ساختار حق قی -اقتصادی صندوق ت سعه ملی با معیارهای تحقق عدالت بوین
نسلی همخ انی بیشتری پیدا کند.
 .8بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها

با ت مه به م ارد گفته شده برای اقامه عدالت بین نسلی ،پیشنهادهای زیر ارائه می ش د:
 مبارزه با فساد و برخ رداری از رانت های دولتی به ویژه در بخش منابع طبیعی(فراهانی فرد،
)1386
 حی ر م انان به عن ان نزدیک ترین افراد به نسل آینده در تصمیم گیری های عدالت بین نسلی
(فراهانی فرد)1386 ،
 برنامه ریزی آینده نگر برای مل گیری از اسرا ،و تبذیر نسل فعلی و ایجاد تعادل بین ت سعه حال
و حق نسل های آینده
 دولتی ق ی و استفاده از نقش نظارتی مردمی در ح زه عدالت بین نسلی
دکتر پ رعزت و همکاران در مقاله شناسایی مؤلفههای ناظر بر رعایت عدالت بین نسلی در خط مشی ب دمه
ای ایران ت صیه های سیاستی زیر را ارائه داده اند که عینا ارائه می ش د( :پ رعزت)1398 ،
 -1هنگام خط مشی گذاری باید بر استفاده هرچه بیشتر از منابع تجدیدپذیر و کاهش مصر ،انرژی
های تجدیدناپذیر و تمرکز بیشتر بر انرژی های ن تاکید ش د.
 -2خط مشی های ما باید معط  ،به ت سعه سرمایه گذاری های م لد درآمدهای حاصل از فروش نفت
و ذخایر معدنی ب ده و صرفا درآمدهای غیر نفتی را برای هزینه های ماری مدنظر قرار دهند.
 -3خط مشی ب دمه ای باید بر افزایش درآمدهای مالیاتی نظیر گسترش پایه مالیاتی و بهره وری
مالیات ،برای کاهش اتکای ب دمه به نفت و سایر منابع زیرزمینی تاکید کند زیرا در ص رت
استخراج و فروش منابع زیرزمینی ،ثروت های متعلق به نسل های آینده به یغما می رود؛ مگر اینکه
درآمدهای حاصل از آن ،ذخیره شده یا برای کارهای عمرانی و سرمایه ای مصر ،گردند .این دقت
نظر ممکن است برای نسل های آینده سرن شت ساز باشد.
 -4شفا ،سازی ام ر ب دمه ای و نظارت دقیق بر امرای خط مشی های ب دمه ای و همهنین تدوین
ق انین مدید و دقیق (سخت گیرانه) برای بهره برداری از همه منابعی که میان نسل حاضر و نسل
آتی مشترکند ،بسیار حائز اهمیت است ،از این رو تاکید می ش د که ب دمه باید در معرض نقد عامه
مردم باشد.
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 -5افزایش ب دمه اختصاص یافته به آم زش و بهداشت و کاهش هزینه های تامین سالمت برای مردم
اول یت ویژه داشته ،حتی می ت ان گفت که بر اساس مالحظات خبرگان ،فقر بسیاری از آحاد مامعه
با تحمل هزینه های سنگین درمانی ناشی از ابتال به بیماری ها آغاز می ش د.
 -6حفاظت از منابع طبیعی هم چ ن خاک ،آب ،منگل ها و اهتمام به فرهنگ سازی و آگاه سازی
هرچه بیشتر مردم درباره وضعیت منابع م م د ضرورت داشته و هنگام خط مشی گذاری باید در
اول یت قرار گیرد.
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